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JOHNÉR BILDBYR Å

SÄTT FÄRG PÅ VÅREN!
med Småfolkets söndag
Den populära kulturserien, omtyckt av både små och stora är tillbaka
med en termin av fantastiska fantasifyllda kulturäventyr för de minsta.
Under nio söndagar blir det film, musik och teater av bästa sort.
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FOLKETS BIO, Kulturhuset
Svavelsticksgränd 7–9, Jönköping
folketsbiojonkoping.se
Förköp: bio.se
KULTURHUSET SPIRA
Kulturgatan 3, Jönköping
smot.se
Förköp: smot.se
STADSBIBLIOTEKET
Dag Hammarskjölds plats 1, Jönköping
bibliotek.jonkoping.se
Förköp: jonkoping.se/kffbiljetter
Mer om Småfolkets söndag
jonkoping.se/barnkultur
Program arrangerade av Musik & Teater Vänner i Jönköping och Folkets Bio
genomförs med stöd av kultur- och fritidsförvaltningen Jönköpings kommun
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Ge fantasin
en skjuts!
Upptäck nytt tillsammans med de små
INNAN: Förväntan smittar. Prata nyfiket om vart ni ska, vad ni ska göra och se. Insläppet
är oftast precis innan föreställningen börjar. När alla satt sig dämpas belysningen i salongen.
För mörkrädda barn kan det vara bra att ha pratat om det i förväg. Alla barn måste komma
i sällskap med vuxen. Vänligen respektera åldersgränsen.
UNDER: Barn är spontana och kommenterar ofta vad de ser. Småbarnspubliken hörs
och rör sig. Det får man göra bara man
visar hänsyn till de på scen och övriga i
salongen. Vid oro och gråt kan det vara bra
att flytta sig åt sidan, eller gå ut en stund.

EFTER: Prata efteråt. Fråga och lyssna.
Även kultur för små kan beröra stora ämnen som livet, döden, kärlek, ensamhet,
oro, rädslor och vänskap. Barn ser och
uppfattar utifrån sina egna upplevelser.
Uppmuntra till att tycka olika!
5

6

FOTO: S TUDIO WANSELIUS

NALLARNAS PICKNICK
Med Studio Wanselius
Det finns dagar som nallar och gosedjur längtar så där lite extra efter.
Då samlas vi nere i backen vid det urgamla trädet där alla som vill får
dansa, gunga, drömma och kanske nynna med i en musikalisk virvelvind
som visar vägen till nallarnas picknick. Tre nallar, tre överraskningar och
en pil som visar nya vägar till vänskap. Men hur gör vi om vi går vilse och
tappar bort vår allra bästa vän? Fängslande musikteater där musik och
poesi lyfts fram i ett lugnt berättande där barnen ges tid att beröras och
vila i sina upplevelser.

>>

ÅLDER: 3–7 år
LÄNGD: 35 min
DAG OCH TID: Söndag 3/2 kl 13 och kl 15
PRIS: 50 kr/person
PLATS: Kulturhuset Spira
FÖRKÖP: smot.se (Ev osålda biljetter säljs på plats)
Arrangör: Musik & Teater Vänner Jönköping
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BILD: FOLKETS BIO

FILM: FLYG! SA ALFONS ÅBERG
Regissör Liller Möller
Tre historier om Alfons Åberg, där hans pappa har stor del. Alfons vill
gärna vara som pappa, vuxen och allvarsam. Men så glömmer Alfons sig
och börjar leka istället. Pappan får vara med och möter utmaningar som
att vara en bra pappa, ordna födelsedagskalas, våga leka flyglekar och
mer.
Avsnitten heter: Flyg! sa Alfons Åberg, Hurra för pappa Åberg
och Skratta lagom sa pappa Åberg

>>

ÅLDER: 2–5 år
LÄNGD: 40 min
DAG OCH TID: Söndag 10/2 kl 15
PRIS: 40 kr/person
PLATS: Folkets Bio
FÖRKÖP: bio.se (Ev osålda biljetter säljs på plats)
Biljettkassan öppnar 30 min innan visning.
Arrangör: Folkets Bio

9

10

FOTOGR AF: LENA IK SE

TEATER: LEKA TRE
Med Teater Tamauer
Leka tre går direkt in i en oundviklig och välbekant konfliktsituation - vem
som får vara med i leken och vem som blir utanför. Skrot och Rot rimmar.
En kan bara vara med om det rimmar. Snö rimmar inte... På ett snillrikt
sätt utvecklar sig maktspelet och vem som leder leken förändras fort.
För visst kan alla vara med. Ibland. På ett villkor... Äsch, du får väl följa
med då, men jag ska sitta i mitten. Efter Carin och Stina Wirséns bok.

>>

ÅLDER: 2–6 år
LÄNGD: 30 min
DAG OCH TID: Söndag 17/2 kl 13 och kl 15
PRIS: 50 kr/person
PLATS: Stadsbiblioteket
FÖRKÖP: jonkoping.se/kffbiljetter (Ev osålda biljetter säljs på plats)
Biljettkassan öppnar 30 min innan föreställning.
Arrangör: Jönköpings kommun
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FOTOGR AF: LENA IK SE

KONSERT: BRÖDERNA LINDGREN
Världens bästa Bröderna Lindgren – bandet vi älskar, är tillbaka med
en sprillans ny show. Med gäster som Patrik Arve, Anja Bigrell och
Britta Persson tar Bröderna Lindgren med oss på upptäcktsfärd. Vad vi
kommer att leta efter? Pirr i magen, tår i ögat, frihetskänsla, gemenskap
– sådana saker.
Tänk er Beatles fast med texter från barns vardag. På svenska. Och
att dom på scenen har snygga dräkter. Och mammor som gör jättebra
böcker. Ungefär så är Bröderna Lindgren.
Publiken brukar vara ganska lik en vanlig Beatlespublik – rätt högljudd.

>>

ÅLDER: Från 4 år
LÄNGD: Ca 45 min
DAG OCH TID: Söndag 24/2 kl 15
PRIS: 50 kr/person
PLATS: Stadsbiblioteket
FÖRKÖP: jonkoping.se/kffbiljetter (Ev osålda biljetter säljs på plats)
Biljettkassan öppnar 30 min innan konsert.
Arrangör: Jönköpings kommun
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FOTO: PYGMÉTE ATERN

TEATER: EN HÄXAS DAGBOK
Med Pygméteatern
Hur var det nu egentligen med den där sagan om Hans och Greta? Vi har
alla hört om de två barnen som blir utsatt i skogen och kommer till den
förfärliga häxans hus. Men hur är det egentligen med den här häxan?
Vem är hon? Vem har pekat ut henne som häxa? Finns häxor?
En sen kväll på det lilla biblioteket berättar bibliotekarien om en helt
annan saga om Hans och Greta. Nu är det ”häxans” version vi får höra.
Det blir en hisnande saga om rädsla och vidskepelse, men också om
kärlek vänskap och mod. En pjäs där små dockor ställer stora frågor.
Väldigt fritt efter sagan om Hans och Greta.

>>

ÅLDER: 4–10 år
LÄNGD: Ca 45 min
DAG OCH TID: Söndag 3/3 kl 13 och kl 15
PRIS: 50 kr/person
PLATS: Kulturhuset Spira
FÖRKÖP: smot.se (Ev osålda biljetter säljs på plats)
Biljettkassan öppnar 30 min innan visning.
Arrangör: Musik & Teater Vänner Jönköping
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BILD: FOLKETS BIO

FILM: PRICK OCH FLÄCK PÅ FLÄCKEN
Regissör Lotta och Uzi Geffenblad
I charmörerna Prick och Fläcks värld är allt prickigt och fläckigt. Inte
nog med att en av dem är täckt med fläckar och den andra är täckt
med prickar, dessutom finns det ju prickar och fläckar överallt! Nu får vi
följa med när Prick och Fläck bakar, de står bokstavligen på öronen, får
vattkoppor, nya konstiga kliande prickar mitt i det prickiga och fläckiga.
Och sist men inte minst ordnar de nyårsdisko.

>>

ÅLDER: 2–5 år
LÄNGD: 45 min
DAG OCH TID: Söndag 10/3 kl 15
PRIS: 40 kr/person
PLATS: Folkets Bio
FÖRKÖP: bio.se (Ev osålda biljetter säljs på plats)
Biljettkassan öppnar 30 min innan visning.
Arrangör: Folkets Bio
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Tema: Radarpar
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Vännerna Sebastian och Mitcho
gör en halsbrytande odyssé
över havet, i ett enormt päron,
på jakt efter stadens försvunne
borgmästare, Jeronimus
Bergström Severin Olsen. En
underbart galen bok, som också
finns som film.
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En sällsam historia om en omsorg
vänner emellan, som är något
utöver det vanliga. Lilla Tiger
känner sig sjuk och kräver full
uppmärksamhet från lilla Björn.
Det får han, och mer därtill. En
sann kärlekshistoria!

Koltrasten Jack och fiskmåsen
Jim finner varandra, och Jack
flyttar in hos Jim. Jack blir dock
inte accepterad i Jims fiskmåsby.
Genom att högläsa böcker vinner
Jack måsarnas förtroende, för de
visar sig älska att höra sagor! En fin
berättelse om tolerans och kärlek?
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ILLUS TR ATION: LISEN ADBÅGE

TEATER: KURT OCH KIO
Med Teater Tre
Grannarna har byggt en trädkoja. Kurt och Kio vill också ha en koja.
En rymlig och med utsikt! Men de har inget träd att bygga i… Med lek,
finurlighet och ett visst mått envishet lyckas Kurt och Kio skapa sin egen
värld, trots att det ibland är lite knepigt och krångligt.
Kurt och Kio är en föreställning fylld med humor och påhittighet om att
vilja ha något fint och spännande. Något eget. Baserad på Lisen Adbåges
succébok med samma namn

>>

ÅLDER: 3–6 år
LÄNGD: 35 min
DAG OCH TID: Söndag 17/3 kl 13 och kl 15
PRIS: 50 kr/person
PLATS: Röda salen, Jönköpings läns Museum
FÖRKÖP: jonkoping.se/kffbiljetter (Ev osålda biljetter säljs på plats)
Biljettkassan öppnar 30 min innan föreställning.
Arrangör: Jönköpings kommun
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FOTOGR AF: MARTIN SKOOG
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TEATER: KLÖSIGA KATTERS KLUBB
Med Mittiprickteatern
En jazzig svängig kattpjäs om att vara med eller att vara utanför och
om alla kattproblem som bara katter kan lösa. Kattja, Kattmiss och
Kattmandu har en klubb: KLÖSIGA KATTERS KLUBB. De löser mysterier,
räddar borttappade kattungar, spionerar på skummisar. Allt sånt som
det behövs riviga katter för att fixa. Men nya katter flyttar in i området.
Deras område! Vad vill de? Kattja, Kattmiss och Kattmandu samlar sig
för attack! Riva, klösa, fräsa, slåss! Skrämma bort! Jaga iväg! Eller kan det
vara bra att vara fler? Kan de tillföra något? Vad händer om de frågar om
de andra vill vara med…?

>>

ÅLDER: 3–6 år
LÄNGD: Ca 30 min
DAG OCH TID: Söndag 24/3 kl 13 och kl 15
PRIS: 50 kr/person
PLATS: Kulturhuset Spira
FÖRKÖP: smot.se (Ev osålda biljetter säljs på plats)
Arrangör: Musik & Teater Vänner Jönköping
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BILD: FOLKETS BIO

FILM: LILLA SPÖKET LABAN
– VÄRLDENS SNÄLLASTE SPÖKE
Regissör Karin Nilsson, Lasse Persson, Per Åhlin
Sex animerade episoder med barnens favoritspöke Laban: Bara en till,
Labans Picknick, Fladdermusungen, Mammas färger, Skuggan och Onkel
Gast.
Lilla spöket Laban är inte riktigt som andra spöken, han är nämligen rädd
för mörker. Han är världens snällaste spöke vilket inte är lätt när man ska
skrämmas och vara läskig. Laban vill ju så gärna, och han gör sitt bästa
för att kunna spöka lika bra som pappa, mamma och lillasyster Labolina.

>>

ÅLDER: 2–5 år
LÄNGD: 44 min
DAG OCH TID: Söndag 31/3 kl 15
PRIS: 40 kr/person
PLATS: Folkets Bio
FÖRKÖP: bio.se (Ev osålda biljetter säljs på plats)
Biljettkassan öppnar 30 min innan visning.
Arrangör: Folkets Bio
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FÖRESTÄLLNINGAR PÅ:
Kulturhuset Spira, 50 kr/person. Förköp via smot.se
Stadsbiblioteket, 50 kr/person. Förköp via jonkoping.se/kffbiljetter
Filmer på Folkets Bio, 40 kr/person. Förköp via bio.se

3 FEBRUARI Kulturhuset Spira kl 13 & 15
Nallarnas picknick, 3–7 år
Musikteater med lugnt berättande där barnen
ges tid att beröras och vila i sina upplevelser.
10 FEBRUARI Folkets Bio kl 15
Flyg! sa Alfons Åberg, 2–5 år
Tre filmer om Alfons Åberg. Alfons vill gärna
vara som pappa, vuxen och allvarsam.
17 FEBRUARI Stadsbiblioteket kl 13 & 15
Leka tre, 2–6 år
Teater om vem som får vara med
i leken och vem som blir utanför.
24 FEBRUARI Stadsbiblioteket kl 15
Bröderna Lindgren, från 4 år
Världens bästa Bröderna Lindgren – bandet vi älskar,
är tillbaka med en sprillans ny show.
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3 MARS Kulturhuset Spira kl 13 & 15
En häxas dagbok, 4–10 år
Dockteater om rädsla och vidskepelse,
men också om kärlek vänskap och mod.
10 MARS Folkets Bio kl 15
Prick och Fläck på fläcken, 2–5 år
Film om Prick och Fläck som bakar, får vattkoppor,
står på öronen och ordnar nyårsdisko.
17 MARS Stadsbiblioteket kl 13 & 15
Kurt och Kio, 3–6 år
Teaterföreställning fylld med humor och påhittighet om att vilja ha något fint och spännande.
24 MARS Kulturhuset Spira kl 13 & 15
Klösiga katters klubb, 3–6 år
En jazzig svängig kattpjäs om alla kattproblem
som bara katter kan lösa.
31 MARS Folkets Bio kl 15
Lilla spöket Laban – världens snällaste spöke, 2–5 år

Sex animerade episoder med barnens
favoritspöke Laban.
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jonkoping.se

